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  َعلَمِين ُحمَمدٌ َعلَمِين ُحمَمدٌ 
 )17احللقة (

  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم.
احلمد هللا رب العاملني، احلمد هللا ويل الصـاحلني، والعاقبـة للمتقـني، وال عـدوان إال علـى الظـاملني، 

ــدوأشــهد أن ال إلــه إال اهللا وحــده ال شــريك لــه امللــك احلــق املبــني، وأشــهد أن  ا عبــده ورســوله حمم
صلوات ريب وسالمه عليـه وعلـى آلـه الطيبـني الطـاهرين، وعلـى أزواجـه أمهـات  املصطفى األمني،

  اهللا عليه وسلم. صلى- حممداملؤمنني، وعلى َمن سلك سبيلهم أو سار أو استنار دي 
 -اهللا عليــه وســلم صــلى- النــيبمــن املواقــف فيمــا يتعلــق بــالقرآن: أن الوليــد بــن املغــرية اســتمع إىل 

والوليـد -فـذهب اخلبيـث أبـو جهـل إىل الوليـد بـن املغـرية  مكة،فتسامع أهل  ،تأثر فكأنه ،للقرآن
-فذهب فجمـع بعـض املـال  -وأكثرهم ماًال وولًدا وال يفوقه أحد مكةبن املغرية كان من سادة 

  قال: ما هذا يا أبا احلكم؟ ،فقدمه للوليد بن املغرية -مال قليل
ــقـال: مسعنــا أنــك تريـد أن تتــابع  دحمم فقلــت أمجـع لــك بعًضــا مــن  ،ا علـى دينــه ألن مالــك قـد قــل

  الصدقة.
  وعلم هذا الوادي أنه ليس فيها أكثر ماًال وولًدا مين. مكةقال: واهللا لقد عملت 

  أقبلوا واجتمعوا. ،قالوا: إذن أقبل إلينا
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ــد ــاآلن األعــداء خمتلفــون يف تعــاملهم مــع  ،قــالوا: اآلن نريــد أن خنــرج بــرأي موحى- يبالناهللا  صــل
  لكنهم متفقون يف العداوة. -عليه وسلم

  اهللا عليه وسلم. صلى- حممدقالوا: أمجعوا رأيًا حىت يكون لنا رأي واحد ضد 
  قال أحدهم: نقول هو شاعر.

  ليس بشاعر. ،مدحيه ورثاءه ،رجزه وهجزه ،لقد رأينا الشعر ،قال الوليد: ال واهللا ما هو بشاعر
  .قالوا: نقول كاهن

  فليس بكهانة. ،نعرف الكهنة وزمزمتهم ،قال: ال واهللا ليس بكاهن
  قالوا: نقول ساحر.

أنـــتم إذا  ،لـــيس بســـاحر ،نعـــرف عقـــدهم ونفـــثهم ،نعـــرف الســـحرة ،قـــال: ال واهللا مـــا هـــو بســـحر
  تقبلها. الناسائتوا بكذبة معقولة  بتريدون الكذ

  قالوا: ماذا عسانا أن نقول؟
 ،وإن عليـه لطـالوة ،واهللا إن لـه حلـالوة ،واهللا لقـد اسـتمعت هلـذا القـرآن قـال: ،مل جيد شـيًئا ،فكر

  وإنه يعلو وال يعلو عليه. ،وإن أعاله ملثمر ،وإن أسفله ملغدق
  قالوا: سحرك.

وبـني  ،ولكن أقرب شيٍء أن تقولوا: أتى بسحٍر يفـرق فيـه بـني املـرء وزوجـه ،قال: واهللا ما سحرين
  املرء وابنه.
ــرَ  ِإنــهُ ﴿، خمربصــا عــن الوليــد بــن املغــرية الــذي آتــاه اهللا مالصــا وولــًدا -عــالجــل و -فقــال اهللا  َفك 

ــلَ ) 18( َوَقــدرَ  ــدرَ  َكْيــفَ  فـَُقِت ــلَ  ثُــم ) 19( َق ــدرَ  َكْيــفَ  قُِت  َعــَبسَ  ثُــم ) 21( َنَظــرَ  ثُــم ) 20( َق
 قـَـْولُ  ِإال  َهـَذا ِإنْ ) 24( يـُـْؤثـَرُ  ِسْحرٌ  ال إِ  َهَذا ِإنْ  فـََقالَ ) 23( َواْسَتْكبَـرَ  َأْدبـَرَ  ثُم ) 22( َوَبَسرَ 
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 َلواَحـةٌ ) 28( تَـَذرُ  َوَال  تـُْبِقـي َال ) 27( َسـَقرُ  َمـا َأْدرَاكَ  َوَمـا) 26( َسَقرَ  َسُأْصِليهِ ) 25( اْلَبَشرِ 
َها) 29( ِلْلَبَشرِ    .]30-18 [املدثر ﴾َعَشرَ  ِتْسَعةَ  َعَليـْ

  ية مبثابة الفزع يف قلوب أولئك املشركني.كانت هذه اآليات ذه اخلامتة لكل آ
  واحبث لنا معه عن حل. حممداذهب إىل  ،قالوا: يا عتبة ،بن ربيعة بةتعأتوا إىل 

  قال: حسًنا.
  أشأم على قومه منك. رجالً واهللا ما رأينا  حممد،قال: يا  ،وكان كبريًا سيًدا يف قومه ،ذهب عتبة

  اهللا عليه وسلم. صلى-هذه األمة منه على  اً خري ما رُئَي رجٌل  ،ال واهللا
وســببَت  ،وعبــَت ديننــا ،أتيــت إلينــا ســفهَت أحالمنــا ،علــى قومــه منــك شــأمأ رجــالً قــال: مــا رأينــا 

مجعنا لك  -إىل الدعوة املال الذي دفعك-يا رجل إن كان إمنا بك املال  ،وشتمت آباءنا ،آهلتنا
وإن كــان إمنــا بــك  ،امللــك جعلنــاك ملًكــا علينــاوإن كــان إمنــا بــك  ،مــن املــال مــا تكــون بــه أغنانــا

  النساء فانظر إىل أي امرأة من العرب نزوجك إياها وعشًرا مثلها.
وإمـا اجلـاه  ،لاملـاوإمـا  ،وهذه األمور الثالثة هي الـيت قـد تفسـد علـى الداعيـة دعوتـه : إمـا النسـاء

  واملنصب.
 -اهللا عليـه وسـلم صـلى- النـيبفي ألثـر وهذا من األمور اليت ينبغي لطالب العلم وللداعية وللمقت

  والقلب هو أعظم أمر جيب أن ُحيافظ عليه العبد حىت يكون سليًما. ،أن حيرص عليها
  .»أفرغت«اهللا عليه وسلم:  صلى- النيبملا فرغ قال 

  رأيتم أدب احلوار؟ مل يُقاطعه.
  .»أفرغت؟«قال: 

  قال: نعم.
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وال  ،وال مــال ،واهللا مــا أتيــت مــن أجــل نســاء ،يب مــا تقــولومــا  ،واهللا مــا جئــُت مبــا تقــول«قــال: 
وإن أيـتم أصـرب حـىت  ،فـإن قبلـتم فهـو حظكـم يف الـدنيا واآلخـرة ،ولكـن اهللا ابتعثـين إلـيكم ،ملك

[فصـلت: ﴾حم﴿مث تال عليه مقدمة سـورة فصـلت  ،»حيكم اهللا بيين وبينكم وهو خري احلاكمني
: [فصــلت ﴾َوَثُمــودَ  َعــادٍ  َصــاِعَقةِ  ِمْثــلَ  َصــاِعَقةً  أَنْــَذْرُتُكمْ  لْ فـَُقــ َأْعَرُضــوا فَــِإنْ ﴿ إىل أن بلــغ: ]1

13[.  
قال: نشدتك اهللا والـرحم  -اهللا عليه وسلم صلى- النيبووضعها على فم  يقول: فأخذ عتبة يده

  أن تقف.
صـاعقة  وهنـا يعـدهم ب ،إذا قـال أمـًرا البـد أن يتحقـق صلى اهللا عليه وسـلم النيبألم يعلمون أن 

  كصاعقة عاٍد ومثود.
وأخـذ يتحـدث عـن رؤيـاه  ،-اهللا عليـه وسـلم صـلى-ا حممـدقـال: لقـد رأيـُت  ،عاد عتبـة إىل قومـه

  قالوا: ما ترى؟ ،-اهللا عليه وسلم صلى- النيبواملوقف من  ،-السالمو  الصالةعليه -للنيب 
منـه فعـزه عـزكم  النـاسفـإن قبـل  النـاس، أرى أن ختلوا بـني هـذا الرجـل وبـني ،يل رأيٌ  ،قال: يا قوم

  فقد كفيتم بغريكم. الناسوإن أهلكه ، وشرفه شرفكم
  قالوا: واهللا ما هذا برأي.

  مث بعد ذلك انصرف. ،قال: هذا رأيي
أن يعطيهم بعـض  -اهللا عليه وسلم صلى- النيبوهم أم بدؤوا يطالبون  ،أتوا إىل مرحلة جديدة

: [األنعـام ﴾ِبَهـا لَيُــْؤِمُنن  آيَـةٌ  َجـاَءتْـُهمْ  لَـِئنْ  أَْيَمـاِنِهمْ  َجْهـدَ  بِاللـهِ  َوَأْقَسـُموا﴿ ،اآليات واملعجزات
109[.  
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 اْألَْرضِ  ِمـنَ  لَنَـا تـَْفُجـرَ  َحتى َلكَ  نـُْؤِمنَ  َلنْ  َوقَاُلوا﴿ يف كتابه وقال: -جل وعال-وأيًضا بني اهللا 
ـرَ  َوِعنَـبٍ  َنِخيلٍ  ِمنْ  َجنةٌ  َلكَ  َتُكونَ  َأوْ ) 90( يـَْنُبوًعا َهـارَ  فـَتُـَفج  َأوْ ) 91( تـَْفِجيـًرا ِخَالَلَهـا اْألَنـْ
َنا َزَعْمتَ  َكَما السَماءَ  ُتْسِقطَ   لَـكَ  َيُكـونَ  َأوْ ) 92( قَبِـيًال  َواْلَمَالِئَكـةِ  بِاللهِ  تَْأِتيَ  َأوْ  ِكَسًفا َعَليـْ
نَـا تـُنَــزلَ  َحتـى ِلُرِقيـكَ  نـُـْؤِمنَ  َولَـنْ  َماءِ السـ ِفـي تـَْرقَـى َأوْ  زُْخـُرفٍ  ِمنْ  بـَْيتٌ   قُـلْ  نـَْقـَرُؤهُ  ِكَتابًـا َعَليـْ

  .]93-90 [اإلسراء ﴾َرُسوًال  َبَشًرا ِإال  ُكْنتُ  َهلْ  رَبي ُسْبَحانَ 
اهللا عليــه وســلم: إن كنــت صــادقًا فيمــا تقــول؛ فإنــك تعلــم أن بالدنــا  صــلى-وكــانوا يقولــون للنــيب 

ــةجبــال -اطلــب مــن ربــك أن يســري عنــا هــذه اجلبــال  ،الــبالدهــي مــن أضــيق  وأن ُجيــرَي لنــا  -مك
فإنـه سـيد  ،وليكن من بني َمن يعيدهم قصـي بـن كـالب ،وأن يعيد لنا آباءنا ،أارًا كأار الشام
  من سادات قومه.

  .»ل ومن بعدمن قب -جل وعال-األمر هللا  ،األمر ليس يل«اهللا عليه وسلم:  صلى- النيبقال 
  اهللا عليه وسلم. صلى- النيبقلم يقبلوا من 

أن ســبب عــدم إرسـال هــذه اآليـات أــا لــو أرسـلت ومل يؤمنــوا أهلكهــم  -جــل وعـال-مث بـني اهللا 
َنــا اْألَولُــونَ  ِبَهــا َكــذبَ  َأنْ  ِإال  بِاْآليَــاتِ  نـُْرِســلَ  َأنْ  َمنَـَعَنــا َوَمــا﴿ قــال اهللا: ،اهللا  الناقَــةَ  دَ َثُمــو  َوآتـَيـْ

  .]59: [اإلسراء ﴾َتْخوِيًفا ِإال  بِاْآليَاتِ  نـُْرِسلُ  َوَما ِبَها َفظََلُموا ُمْبِصَرةً 
  مل ُجيبهم يف كل ما طلبوا. -عز وجل-فكان أيًضا هذا سبب من أسباب أن اهللا 

 ،ا مـا يريـدونأُعطـو  حممـد: يا السالمعليه -قال جربيل  ،-اهللا عليه وسلم صلى- النيبوملا طلب 
  وإن شئت أن تستأَين م.

  .»بل أستأين م«قال: 
  ذه األمة. -اهللا عليه وسلم صلى- حممدوهذا من رمحة 
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 -اهللا عليــه وســلم صــلى- النــيبأتــوا إىل  ،ُأجيبــوا ومــع ذلــك كــذبوا ،وهــذا ال يعــين أــم مل ُجيــابوا
  قالوا: اجعل هذا القمر نصفني. ،فرأوا القمر ،دروكان القمر يف ليلة الب ،أرنا آية حممدقالوا: يا 
جـل -فقـال اهللا  ،ويُرى كل نصـٍف فـوق جبـل ،فإذا بالقمر ينفلق نصفني -جل وعال-فدعا اهللا 

  .]1: [القمر ﴾اْلَقَمرُ  َواْنَشق  الساَعةُ  اقْـتَـَرَبتِ ﴿وعال: 
  ماذا قالوا؟

  .]2: [القمر ﴾ُمْسَتِمر  ِسْحرٌ  َويـَُقوُلوا يـُْعِرُضوا آيَةً  يـََرْوا َوِإنْ ﴿ 
  مل ينشق يف األساس؛ بل هو سحرنا. ،قالوا: سحرنا

  :نيأمر عجاز قالوا إلبعض الكتب اليت حتدثت عن هذا اوالعجيب أن يف 
وهـــذه تثبـــت هـــذا  ،النفـــالق القمـــر اً أثـــر وكـــأن  ،األمـــر األول: أن القمـــر يُـــرى يف وســـطه انقســـاًما

  األمر.
  نود كانوا يقولون: وقد ُولد امللك فالن ليلة انشقاق القمر.األمر اآلخر: يف بعض كتب اهل

 ،تون مـن سـفرأولـه فلـن يسـحر السـفار الـذين يـيقولون: إن سحرنا حنـن الـذين ح مكةوكان أهل 
  رأينا انفالق القمر. ،فلما أتوا وسألوهم قالوا: نعم

جـل -لكـن اهللا  ،ل أنـواع األذىبكـ -السالموأمت  الصالةعليه أفضل -استمروا يف عدائهم لنبينا 
وإذا عتبة بـن ربيعـة  ،وهو يطوف بالكعبة -اهللا عليه وسلم صلى- النيبملا مر  ،مل يفلتهم -وعال

 -اهللا عليـه وسـلم صـلى- النيبمعيط يستهزؤون ب وعقبة بن أيب ،والوليد بن املغرية وأيب بن خلف
اللهــم  ،اللهــم عليــك ــم«قــال:  - عليــه وســلماهللا صــلى- النــيبفالتفــت إلــيهم  ،ويســخرون منــه

اللهـم عليـك  ،اللهم عليـك بـأيبّ  ،اللهم عليك بأمية ،بةتاللهم عليك بع ،عليك بالوليد بن املغرية
  .»بعقبة
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وقــذف ــم يف  ،قــال الــراوي: فــواهللا الــذي ال إلــه غــريه لقــد رأيــتهم مجيًعــا قــد أُلقــوا يف قليــب بــدر
  اهللا عليه وسلم. صلى- ذلك القليب لعدائهم لنبينا

ويسـتمر يف عداوتـه إال أهلكـه اهللا  -اهللا عليـه وسـلم صـلى- النيبالتاريخ يعلمنا شيء؛ مل يعادي 
  جل وعال.-

حــىت قيــل  ،وقــد أوذوا أًذى عظيًمــا ،-اهللا عليــه وســلم صــلى- النــيبأيًضــا ُأحلِــَق األذى بأصــحاب 
  وا دينهم؟قحابة من األذى ما يُعذرون به لو فار رضي اهللا عنهما: هل بلغ من الص-البن عباس 

واهللا لقــد كــانوا ُجييعــوم ويتعبــوم حــىت مــا  ،قــال: "واهللا لقــد كــانوا ينــاهلم الضــر واألمل والعــذاب
حــىت يعطــيهم مــا  ،ا علــى ظهــره مــن شــدة األمل الــذي يلحــق بــهيســتطيع أحــدهم أن يســتوي قائًمــ

  يريدون".
 ،هذا الرجـل اخلبيـث العـدو لإلسـالم واملسـلمني ، قضيةومن ذلك أن أبا جهل كان يتخصص يف

ــدعنهــا بعدائــه حمل النــاسوذهــب بشــره ومل يبــَق إال هــذه املــآثر الســيئة الــيت يتحــدث  ى- ماهللا  صــل
  عليه وسلم.

واهللا  ،واهللا ألضــــعفن أمــــرك ،كــــان إذا رأى أحــــًدا قــــد أســــلم ذهــــب إليــــه وقــــال: واهللا ألفضــــحنك
وإذا كان صاحب جتارة قال: واهللا ألخسرنك يف جتارتك؛ فكان يتهدده ذا ألنقصن من قدرك. 

  األمر.
الــذي كــان  -رضــي اهللا عنــه-كــان مــن بــني هــؤالء: بــالل بــن ربــاح   ،الصــحابة أوذوا أذى عظيًمــا

ــةيأخــذه أميــة بــن خلــف يف رمضــاء  ويقولــون لــه: قــل يف  ،فُيذيقــه مــن العــذاب ألوانًــا وأشــكاًال  مك
ت والع زى خريًا.الال  

  قول: أحد أحد.ي
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وباتت عالمـة علـى الثبـات علـى  ،-رضي اهللا عنه-فسرت تلك النغمة والعبارة اجلميلة من بالل 
  سبحانه وتعاىل.-دين اهللا 

لنا ولكـم خبامتـة مبنه وكرمه أن جيعلنا وإياكم من اهلداة املهتدين، وأن خيتم  -عز وجل-أسأل اهللا 
ــداهللا وســلم وبــارك علــى نبينــا  صــلىالســعادة، وأن جيعلنــا ممــن يســتمع القــول فيتبــع أحســنه، و  حمم 

  وعلى آله وأصحابه أمجعني.
 


